
Ata de sessão extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 1 
Adolescente de Campinas, realizada aos vinte e cinco dias do mês de agosto de 2020 2 
às quatorze horas, realizada por meio de videochamada, através do aplicativo Google 3 
Meet. Estiveram presentes: Titulares da Sociedade Civil: Carlos Renê Fernandes de 4 
Oliveira, José Antônio Ribeiro Milani, Silmara Aparecida Lopes Porto, Maristela Succi 5 
Bosso e Leonardo Duart Bastos. Suplentes pela Sociedade Civil: Newton César 6 
Caetano Monteiro, Patrícia Rodrigues Silva Paes, Margareth Maria de Almeida Wolf, 7 
Mara Eliane Moreira Aleixo e Rita de Cássia Viotti. Titulares do Poder Público: Mariana 8 
Barão, Maria José Geremias e Flávia Martins Guimarães. Suplentes do Poder Público: 9 
Felipe Gonçalves da Silva, Renata Alexsandra da Silva e Leila Claudia Sarubbi Heleno 10 
da Silva. Justificaram ausência os conselheiros Carlos Eduardo Ribeiro Sacolli, 11 
Claudete de Lima e Sérgio Luis Giacomello. Esteve presente as convidadas: Leila 12 
Nogueira Ghisloti (Diretoria de Ensino Campinas Oeste), Sandra Cristina de Oliveira 13 
Costa (Diretoria de Ensino Campinas Leste) e Márcia Maria Rocha (Secretaria 14 
Municipal de Educação). PAUTA ÚNICA: Gestão da Educação em tempos de 15 
Pandemia. O presidente Carlos Renê Fernandes de Oliveira inicia a reunião 16 
cumprimentando a todos e explica que assunto foi proposto pela diretoria executiva 17 
porque é importante entender o que está acontecendo quanto às discussões sobre o 18 
retorno ou não das aulas presenciais e a partir disso tomar uma posição sobre o 19 
assunto. O CMDCA tem uma cadeira no Conselho Municipal de Educação (CME), no 20 
qual a conselheira que Flávia faz parte, toma posições e vota representando o CMDCA. 21 
Renê ressalta que é importante que os demais conselheiros saibam seu 22 
posicionamento e também que o Conselho tenha uma informação oficial. Com a 23 
palavra, a conselheira Flávia coloca que se trata mais do que a volta às aulas. Nesse 24 
momento, as redes de ensino estão trabalhando a educação em outro modelo e é 25 
importante a compreensão desse modelo para entender a última reunião do Conselho 26 
Municipal de Educação no dia 30 de julho em que foi votado a alteração do calendário 27 
escolar em tempos de pandemia. Para participar da conversa também terão fala a 28 
conselheira Leila Sarubbi, da Secretaria Municipal de Educação, Leila Nogueira Ghisloti 29 
da Diretoria de Ensino Campinas Oeste e Sandra Cristina de Oliveira Costa da 30 
Diretoria de Ensino Campinas Leste para relatar o que está sendo feito até o 31 
momento. Num segundo momento será partilhada as possibilidades de retorno de 32 
acordo com o que está sendo dito pelas representantes do governo municipal, 33 
estadual e escolas particulares em uma volta às atividades presenciais com 34 
segurança. Foram convidados representantes das escolas particulares, mas que não 35 
tivemos confirmação de participação. Flávia explica que no início da pandemia era 36 
esperado que até o mês de junho haveria o retorno às salas de aula, e nesse contexto 37 
foi escrita uma resolução do Conselho Municipal de Educação orientando que o 38 
trabalho de educação não presencial pudesse ser computado no calendário escolar 39 
quinze por cento apenas dessas atividades. Dessa forma, não será possível fechar as 40 
oitocentas horas exigidas pelo MEC para o calendário letivo da rede municipal. Com a 41 
revisão em julho, o CME permitiu que o sistema municipal de educação tenha 42 
liberdade de gerir os tempos do seu calendário com as formas não presenciais que ele 43 
mesmo decidir validar. Dessa forma os alunos da rede municipal, principalmente os do 44 
nono ano não seriam prejudicados com a não conclusão do ano letivo. Flávia ressalta 45 
que o voto no CMDCA no CME foi pelos estudantes e não considerou questões como 46 
carga horária de professores e qual a tipo de tecnologia usada. Apesar disso acabou 47 
sendo divulgado por pessoas com possíveis intenções político-partidárias nas redes 48 
sociais que o CMDCA votou pela educação à distância. Flávia explica que o sistema 49 
municipal de educação divide os estudantes em ciclos com duração com mais de um 50 
ano, e dessa forma é possível avaliar o progresso de cada estudante na volta às aulas 51 
presenciais e se for caso, de replanejar as atividades para os estudantes que 52 
continuam na rede municipal. Com a palavra a conselheira Leila Sarubbi, 53 
complementa que as famílias também estão sendo atendidas pelas escolas através de 54 



videochamadas. O programa de alimentação escolar de Campinas é robusto e 55 
reconhecido nacionalmente, e nesse momento está sendo oferecido a cesta básica e o 56 
kit hortifruti com cinco quilos de frutas e legumes e uma dúzia de ovos. As cestas 57 
básicas são entregues quinzenalmente e as cestas básicas são mensais. Desde que 58 
começou as entregas nas próprias escolas em abril, as equipes gestoras têm se 59 
organizado a distribuição dentro dos protocolos sanitários. Para as famílias 60 
cadastradas até o momento foram distribuídas noventa e seis mil cestas básicas e 61 
cento e seis mil kits de hortifruti. Sobre os protocolos de retorno, a conselheira Leila 62 
relata que a Secretaria de Educação montou um Comitê para estudo técnico baseado 63 
no documento “Compromisso Campinas” onde consta os protocolos sanitários, e no 64 
decreto estadual da quarentena, e partir disso foi montado um protocolo 65 
administrativo, pedagógico e sanitário de retorno às aulas presenciais. O protocolo já 66 
teve o aval da vigilância sanitária e já será anunciado quando for definida a data de 67 
retorno. Com a palavra Leila Nogueira Ghisloti, supervisora de ensino da Diretoria de 68 
Ensino Campinas Oeste relata que as escolas estão se organizando da melhor maneira 69 
possível para atender aos alunos, através de whatsapp, classroom, facebook e 70 
desenvolve projetos como rodas de conversa, carta a distância, contação de histórias, 71 
grupos de pais, reuniões de acompanhamento pedagógico, reuniões de colegiado, 72 
conselhos escolares e reuniões de pais. O governo estadual tem feito a distribuição 73 
opcional de cestas básicas porque as famílias puderam fazer a opção de recebe-las ou 74 
continuar com o picpay para o valor em espécie. São distribuídas mil e oitocentos 75 
cestas básicas por mês nas escolas polos. O retorno às aulas presenciais é previsto 76 
seguindo os protocolos e regras sanitárias. Os equipamentos de proteção individual já 77 
foram adquiridos e serão entregues às escolas. O plano de retorno às escolas será 78 
feito por etapas, sendo que a primeira etapa é de presença de até trinta e cinco por 79 
cento da capacidade, a segunda etapa até oitenta e a terceira etapa a totalidade dos 80 
alunos. Cada localidade irá fazer o estudo de mapeamento para verificar a 81 
possibilidade de retorno, de qual maneira, quem serão os alunos que não estão sendo 82 
alcançados pelas mídias que voltarão no primeiro momento da abertura de forma 83 
escalonada. A supervisora da Diretoria de Ensino Leste, Sandra Cristina de Oliveira 84 
Costa complementa que foi criada uma AAP (avaliação de aprendizagem em processo) 85 
para acompanhamento das aulas, material pedagógico específico para o período e as 86 
ATPCs (atividades de trabalho pedagógico) também acontecem através de diversas 87 
ferramentas. O aplicativo Centro de Mídias São Paulo foi criado para o acesso de todos 88 
os estudantes e professores para acesso às aulas, que também são exibidas na TV 89 
Cultura. Material impresso específico também compõe a atividades escolares nesse 90 
período. Sandra relata a criação do Projeto Conviva formada por mediadores escolares 91 
comunitários para apoio às questões emocionais tanto de alunos como de professores 92 
e promove palestras com psicólogos, combate ao cyberbullying e uso consciente da 93 
internet. No governo do Estado há o Método de Melhoria de Resultado – MMR para o 94 
levantamento de todos os resultados da escola, das avaliações institucionais internas 95 
e externas e a partir dos resultados das escolas é proposta as ações a serem feitas 96 
para melhorar os resultados. No período da pandemia, o MMR está ativo e focado no 97 
atendimento de todos os alunos. Sobre o retorno das aulas presenciais, Sandra 98 
reforça que no mês de setembro será opcional e para reforço e recuperação para os 99 
alunos que não conseguiram atingir os objetivos ou não conseguiram acompanhar o 100 
centro de mídias. Os professores estão sendo formados especificamente para esse 101 
período de recuperação. No mês de outubro é prevista a volta de trinta por cento dos 102 
alunos nas escolas e com ensino híbrido, mantendo o aplicativo do centro de mídias 103 
para atividades online. Ainda não está claro como será feita a opção de ir para a 104 
escola e vai depender do diálogo com as famílias e com autoridades sanitárias locais. 105 
A conselheira Rita Viotti questiona o que está sendo feito para nos casos dos 106 
estudantes que não tem acesso adequado para acompanhamento das atividades. 107 
Flávia diz que no caso das escolas municipais é oferecido material impresso para os 108 



alunos e para os de quarto e nono ano foram oferecidos chips para acesso à internet. 109 
No retorno à escola será feita avaliações. Flávia acredita que o CMDCA poderá pensar 110 
formas de contribuir na garantia do acesso à internet para as crianças e adolescentes 111 
que residem em lugares onde ainda não tem cobertura de serviços. Nesse momento 112 
fica evidente a importância da inclusão digital. A conselheira Rita comenta sobre 113 
alguns casos de adolescentes que cumprem medidas socioeducativas que não tem 114 
acesso aos serviços, seja por falta de conexão à internet ou de equipamento. Renê 115 
propõe que o CMDCA tenha acesso a essas informações para pensar em propor 116 
soluções juntamente com outros órgãos. Sandra afirma que as escolas estaduais tem 117 
todos dados dos alunos que não participaram das atividades e a qual o motivo 118 
específico, inclusive o desinteresse por parte do aluno. A conselheira Renata concorda 119 
com a importância das parcerias para maior oferta de serviços aos jovens da periferia. 120 
O Presidente Carlos Renê Fernandes de Oliveira agradece o envolvimento e o trabalho 121 
de todos e encerra a reunião às 16h10 . 122 


